10

VINERI, 23 IANUARIE 2009

www.timpul.md

TIMPUL

Bilanþuri 2008

COTIDIAN NAÞIONAL INDEPENDENT
Nu mai putem trãi izolaþi ca pe vremea
sovieticã, e necesar sã ne impunem în
circuitul universal al valorilor, dacã dorim sã
ne dezvoltãm economia, sã trãim omeneºte
ºi sã ne integrãm cu demnitate în UE.

Acad. Gheorghe DUCA, preºedinte al Academiei de ªtiinþe:

„Vreau sã obþinem mãcar un
Premiu Nobel pentru ªtiinþã...”
Acad. Gheorghe Duca a intrat în topul celor mai
influenþi moldoveni ai anului 2008, an în care a fost
reales pentru un nou mandat de preºedinte al Academiei de ªtiinþe a Moldovei (AªM) cu doar un vot împotrivã (158 pro). Tot în 2008 a fost ales membru al Academiei Europene de ªtiinþe ºi Arte cu sediul la Salzburg
(Austria) pentru fondarea unei noi direcþii în ºtiinþã Chimia Ecologicã ºi pentru contribuþia la integrarea
comunitãþii ºtiinþifice din R. Moldova în UE. Colecþia
„Lumea vegetalã ºi animalã a Moldovei” iniþiatã de
acad. Gheorghe Duca ºi editura „ªtiinþa” s-a învrednicit
de prestigiosul premiu „Grigore Antipa” al Academiei
Române. Organizaþia Euroasiaticã de Brevete i-a
acordat Medalia de Aur „V. I. Blinikov” pentru contribuþii
în domeniul inventicii ºi brevetãrii. Pe parcursul anului,
a avut zeci de recenzii în reviste internaþionale ºi a
devenit coproprietar a încã 12 brevete de invenþie,
însumând în prezent circa 110 brevete de invenþie.
- Domnule academician
Gheorghe Duca, pentru a fi
în unison cu atmosfera care
mai persistã a sãrbãtorilor
de iarnã, voi spune cã anul
2008 a fost pentru dvs. unul
cu „semne bune, brazdã
adâncã ºi belºug”. Felicitãri, la mai mult ºi la mai
mare!
- Vã mulþumesc mult. A fost
cu adevãrat un an plin de evenimente. AªM a fost gazda
mai multor conferinþe internaþionale, realizãrile savanþilor
din R. Moldova devin tot mai
cunoscute ºi mai apreciate în
UE, SUA, China ºi Rusia. Am
reuºit prin încheierea mai
multor acorduri sã extindem
parteneriatul cu cele mai
prestigioase structuri internaþionale, graþie acestora savanþii de la Chiºinãu au luminã verde la revistele ºtiinþifice ºi fondurile din Occident.
În prezent, s-a majorat numãrul savanþilor din R. Moldova
care pleacã peste hotare la
conferinþe ºtiinþifice, stagii, obþin granturi pentru institutele
lor. Trebuie sã vã spun cã
ºtiinþa din Moldova are cu ce
se lãuda, avem unele performanþe unice în lume, problema noastrã e cã nu suntem
cunoscuþi ºi aceasta din cauzã cã valorile de aici nu circulã în exterior. Nu mai putem
trãi izolaþi ca pe vremea sovieticã, e necesar sã ne impunem în circuitul universal al
valorilor, dacã dorim sã ne
dezvoltãm economia, sã trãim
omeneºte ºi sã ne integrãm
cu demnitate în UE.
- Care dintre evenimentele amintite v-a marcat cel
mai profund?
- Recunosc cã cel mai
emoþionant moment a fost totuºi realegerea mea în funcþia de preºedinte al AªM. Nu

m-am aºteptat la o asemenea
susþinere aproape unanimã.
Înþeleg cã a fost, în primul
rând, un vot de apreciere a reformei în AªM, chiar dacã a
fost destul de durã, dar care
a început sã dea rezultate
palpabile pentru oamenii de
ºtiinþã. În al doilea rând, cred
cã a fost un vot de încredere
cã voi aduce în mediul academic pacea sufleteascã,
confortul intelectual ºi bunãstarea mult aºteptatã de savanþi. Le mulþumesc pentru
încredere ºi promit sã nu-i
dezamãgesc. Mai este mult
de muncã, dar cu un colectiv
unit, cãlit, poþi rãsturna ºi
munþi. Aº dori ca în timpul vieþii mele Chiºinãul sã obþinã
mãcar un Premiu Nobel pentru ªtiinþã ºi voi face tot ceea
ce îmi stã în putere ca sã le
creez condiþii de afirmare savanþilor talentaþi.
- Conducãtorii cautã, de
obicei, sã culeagã roade
imediate, dvs. investiþi,
însã, cu multã rãbdare în
viitor. Deschiderea în premierã, în anul 2008, a Liceului Academic ºi a Universitãþii Academice - instituþii
de învãþãmânt ale AªM constituie un exemplu elocvent. În ce mãsurã sunt justificate speranþele investite
de dvs. în tânãra generaþie
de elevi dotaþi, tineri cercetãtori, inventatori, câtã vreme ºtiinþa nu este o afacere profitabilã în R. Moldova,
iar tinerii stau mereu cu
ochii pe harta turisticã a
SUA sau a UE?
- Speranþele sunt foarte
mari ºi absolut justificate. Vã
puteþi imagina secolul XXI, în
care concurenþa dintre naþiuni, state va deveni una acerbã - fãrã tehnologii avansate,
fãrã economie performantã?!

Deputatul AMN Gheorghe
Susarenco a declarat cã trebuie
invitat procurorul general, care
deja ar fi trebuit sã se
autosesizeze ºi sã intenteze
Sigur cã nu! ªi dacã noi nu
vom avea grijã sã pregãtim de
pe acum câteva generaþii
tobã de carte, cu mintea agerã, pragmaticã, cu limbi strãine vorbite fluent, fãrã complexe de inferioritate, capabile sã
facã faþã noilor provocãri ale
lumii moderne, atunci nu vom
putea rezista ca popor în lupta pentru supravieþuire. Ca
oameni de ºtiinþã, cunoscãtori
ai evoluþiei lumii, ai psihologiei
sociale ºi politice, nu putem
admite ca naþiunea noastrã
sã fie tratatã ca rasã inferioarã, exportatoare de braþe ieftine de muncã. Judecând
dupã realitãþile dure pe care
le trãieºte mapamondul,
aceste raþiuni nu sunt utopii
ºi mã bucur cã preºedinþia a
susþinut demersul comunitãþii ºtiinþifice. Astfel încât noi nu
investim doar speranþe, precum v-aþi exprimat, dar ºi
bani, conºtienþi fiind de faptul
cã nu suntem un stat atât de
bogat ca sã aruncãm banii pe
politici, strategii ieftine. Liceul
Academic ºi Universitatea
Academicã sunt pentru eco-

nomia R. Moldova, stat mic,
o soluþie inteligentã cu bãtaie
lungã. Sunt convins cã aceºti
tineri dotaþi vor demonstra cã
ºtiinþa, inovarea sunt profitabile la noi acasã ºi atunci de
ce ar accepta ei condiþia de a
pleca peste hotare, unde oricât ar fi de buni, totuna vor rãmâne niºte strãini?!...
- Câþi elevi ºi studenþi au
fost înmatriculaþi în anul de
debut - 2008 - ºi care va fi
capacitatea deplinã a acestor douã instituþii de învãþãmânt?
- În vara trecutã, au fost
înmatriculaþi la studii, în bazã
de concurs, 44 de elevi la Liceu ºi 72 de masteranzi la
Universitate, aceºtia fiind absolvenþi ai universitãþilor din
R. Moldova. Capacitatea deplinã va fi de circa 200 de
elevi la Liceu (cl. X, XI, XII,
profil real ºi umanist) ºi de circa 700 de studenþi la Universitate (ciclul I - trei ani, licenþiat, ciclul II - doi ani, masterat ºi ciclul III - trei-patru ani,
doctorat). La Universitate vor
fi trei facultãþi: ªtiinþe ale na-

turii, ªtiinþe exacte ºi ªtiinþe
socio-umanistice. Precizez cã
ambele instituþii au un statut
public, naþional.
- Am aflat cã aþi stabilit
deja unele parteneriate internaþionale de perspectivã
pentru Universitatea Academicã; despre ce este vorba?
- Graþie relaþiilor pe care le
are AªM, patru masteranzi îºi
fac studiile la celebrul Centru
de cercetãri nucleare din
Dubna, Rusia. Am încheiat
un acord de colaborare cu
Universitatea „St. John” din
Italia. Vom semna în curând
un acord de participare la pregãtirea doctoranzilor în cadrul
ªcolii Doctorale Francofone.
Am câºtigat, de asemenea,
un proiect Tempus, într-un
consorþiu de ºapte universitãþi
internaþionale, care prevede
transformarea Universitãþii
AªM într-o universitate antreprenorialã, or, precum se ºtie,
practica bate gramatica. Liceul va fi susþinut ºi de instituþii de prestigiu din Occident.
Prin aceste colaborãri, atragem ºi fonduri externe.
- În contextul înfiinþãrii la
Chiºinãu a Liceului Academic ºi a Universitãþii Academice, AªM ºi dvs. personal aþi fost supuºi unui tir
de acuzaþii, potrivit cãrora
aceste instituþii ar fi inutile,
ar fi o irosire de bani din buget, ar fi niºte instituþii destinate, de fapt, fiilor de nomenclaturiºti sau de „bani
gata”. Ce pãrere aveþi despre o asemenea abordare
a lucrurilor?
- Nu sunt omul replicilor,
chiar ºi la supãrare, accept
critica argumentatã ºi îmi pare
rãu când cineva, fãrã sã se
documenteze, face declaraþii
iresponsabile. În lipsa unor
resurse naturale, care i-ar
permite relansarea economicã ºi democratizarea societãþii, R. Moldova nu are o altã
soluþie decât sã-ºi valorifice
resursele umane, capitalul
intelectual, care cer investiþii
minime pentru scopuri maxime. Liceul ºi Universitatea nu
sunt deloc invenþii ale mele,
ci „gãselniþe” ale Occidentului, ale vecinilor noºtri, care au
înþeles cã pot ieºi din crizã
doar cu ajutorul realizãrilor
ºtiinþei, a tehnologiilor performante implementate în producþie. În SUA, Canada, Australia funcþioneazã academii
ºi institute pentru copiii dotaþi;

în Israel, Italia, Serbia - centre de educaþie ºtiinþificã; în
Germania, România - centre
de excelenþã; în Rusia, Estonia - ºcoli specializate afiliate
universitãþilor ºi centrelor academice. Noi nu am selectat
copii bogaþi sau sãraci, ci copii dotaþi, deºtepþi, inteligenþi,
lista elevilor fiind solicitatã ºi
de parlament. Marea noastrã
satisfacþie este cã douã treimi
dintre cei înmatriculaþi sunt
copii, tineri de la þarã, restul
din centre raionale, Bãlþi ºi
Chiºinãu. Nu înþeleg de unde
atâta venin în unii, în condiþiile în care ºtim cu toþii cã majoritatea talentelor se nasc la
þarã, dar aceste fiinþe minunate nu-ºi pot dezvolta capacitãþile excepþionale pentru cã
nu au bani de studii. Aceste
instituþii sunt ca o manã cereascã pentru cei din mediul
rural dornici sã facã studii temeinice. Cât priveºte „copiii
de bani gata”, aceºtia nu cred
cã au nevoie de noi, pentru
cã nu se prea înghesuie sã
facã ºtiinþã. Scopul nostru, al
savanþilor mai în vârstã, este
sã creºtem generaþii de oameni cu o gândire liberã, neideologizatã, adicã sã le dãm
mãcar lor libertatea ideilor, de
circulaþie în lume, de care noi
nu am avut parte.
- Afirma cineva cã, în toatã lumea, copiii handicapaþi
sunt integraþi în ºcoli normale, iar AªM creeazã instituþii speciale pentru copii
supradotaþi. Sunteþi de
acord?
- Afirmaþia îmi aminteºte
de trista teorie egalitaristã de
sorginte bolºevicã. Conform
acestei logici, ar trebui lichidate toate ºcolile de muzicã,
de arte frumoase, de medicinã etc., ceea ce constituie un
absurd. Am citit nu demult
încã o „idee-trãsnet” - AªM
trebuie lichidatã!, pentru cã în
lumea civilizatã nu ar exista
asemenea instituþii publice
întreþinute din buget. Invoc
aici doar câteva exemple din
Europa, unde academiile de
ºtiinþe sunt publice: Franþa,
Israel, România. În lume, inclusiv în SUA, existã ºi academii private, dar acestea sunt
în serviciul public ºi funcþioneazã diferit de tradiþia clasicã europeanã. Este iraþionalã desfiinþarea AªM, mai cu
seamã în zilele noastre, în
care orice progres este bazat
pe ºtiinþã, pe cunoºtinþe. Fiindcã am amintit aici de se-
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Este iraþionalã desfiinþarea AªM, mai cu
seamã în zilele noastre, în care orice progres
este bazat pe ºtiinþã, pe cunoºtinþe.

culara tradiþie a Academiei
Franceze, þin sã menþionez cã
uniformele academicienilor
de la Chiºinãu au la bazã modelul francez.
- Apropo de bugetul statului, AªM i se reproºeazã
cã este finanþatã prea mult
de stat. Ce finanþare are în
prezent AªM raportatã la
PIB-ul R. Moldova?
- În 1990, ºtiinþa din Moldova era finanþatã la nivel de
0,73% din PIB, ceea ce constituia aproape $42 mln. În
2003, acest nivel a scãzut
pânã la 0,18% din PIB. Începând cu 2005, graþie Codului
cu privire la ºtiinþã ºi inovare
ºi reformei în ºtiinþã, finanþarea a început sã creascã, astfel încât, în 2008, a atins cota
de 0,7% din PIB, constituind
37,5 mln. dolari SUA. Dupã
nivelul procentului din PIB ne
apropiem de anul 1990, dar
valoarea sumelor de atunci
raportatã la cea de azi este
incomparabilã. Normal ar fi ca
ºtiinþa sã fie finanþatã cel puþin cu 1% din PIB. Prin comparaþie, în 2007, ºtiinþa în Italia, Spania, Irlanda, Norvegia,
Cehia ºi Rusia a fost finanþatã la nivel de 1-1,5% din PIB;
în Olanda, Belgia, Canada ºi
Australia - 1,5-2%; în Franþa,
Danemarca, Austria, Germania ºi SUA finanþarea este de
peste 2%, iar ºtiinþa din Co-
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reea, Japonia, Finlanda ºi Suedia a fost finanþatã cu mai
bine de 3%. A se reþine cã finanþarea în aceste þãri este
enormã, dacã facem o simplã
comparaþie între PIB-uri.
- Tragem concluzia cã finanþarea AªM de cãtre stat
nu este deloc suficientã
pentru atingerea scopurilor
mari pe care vi le-aþi propus
odatã cu reformarea din temelie a instituþiei pe care o
conduceþi. Starea de lucruri
s-a îmbunãtãþit, însã, substanþial: majorãri de salarii,
reparaþii capitale, reutilarea
laboratoarelor etc. Care e
secretul succesului?
- Nu este niciun secret la
mijloc. Muncim, suntem me-

reu în cãutare de surse alternative - sponsorizãri, granturi,
proiecte internaþionale. ªi nu
o fac numai eu ca preºedinte, ci o face toatã comunitatea ºtiinþificã. Datoria mea a
fost sã le creez condiþii, oportunitãþi, cadru juridic, acum
savanþii participã la concursuri internaþionale, câºtigându-ºi singuri fondurile pentru
activitate. Exemplific, în ultimii patru ani, 2000 de cercetãtori de la noi au beneficiat
de granturile CRDF-MRDA
(SUA-RM), suma totalã atingând $8 mln. Cercetãtorii din
R. Moldova au câºtigat sume
considerabile de la PC 6,
Fondul de cercetãri din Elveþia, Comitetul pentru ºtiinþã al

NATO, STCU, RFFI, RFGI,
din Germania ºi Spania,
suma totalã depãºind cifra de
10 mln. euro. Odatã cu asocierea la PC 7 ni se vor deschide noi oportunitãþi uriaºe,
dacã vom ºti sã demonstrãm
cã suntem cei mai buni, or, cel
cu carte - are parte...
- Puteþi deschide parantezele privind asocierea la
PC 7?
- Programul Cadru 7 (PC
7) este principalul instrument
al Uniunii Europene privind
finanþarea cercetãrii ºi dezvoltãrii pentru perioada 20072013, având drept scop crearea unui Spaþiu European al
Cercetãrii, a unei societãþi ºi
economii europene, bazate

pe cunoaºtere. Cercetãtorii
din R. Moldova vor avea posibilitatea sã participe la toate concursurile PC 7, precum
ºi la procesele decizionale la
nivel european. PC 7 e conceput pentru ºapte ani ºi are
un buget de peste 50 de mlrd.
de euro. Împreunã cu cercetãtorii din þãrile-membre ale
UE ºi þãrile asociate la PC 7,
savanþii noºtri au participat
pânã în prezent la elaborarea
ºi înaintarea a 60 de propuneri, dintre acestea 14 au fost
evaluate pozitiv ºi se aflã pe
lista principalã de finanþare la
etapa de negociere cu Comisia Europeanã. Avem colaborãri fructuoase ºi cu NATO în
cadrul Programului ªtiinþã
pentru Pace ºi Securitate. La
AªM a fost deschis Punctul
de Informare NATO ªtiinþa
pentru Pace ºi Securitate. De
asemenea, avem un nou parteneriat cu România, în toamna anului trecut am semnat cu
Autoritatea Naþionalã pentru
Cercetare ªtiinþificã din România Programul de colaborare bilateralã în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice, dezvoltãrii tehnologice ºi inovãrii. Graþie accederii României în UE,
R. Moldova, inclusiv AªM, beneficiazã de proiecte europene transfrontaliere foarte utile pentru populaþie. În general, relaþiile cu Academia Ro-

mânã s-au intensificat esenþial, fapt pentru care îi mulþumesc colegului, academicianului Ionel Haiduc, care þine
la noi nu în vorbe, ci în fapte.
- Anul 2009 a început la
AªM cu un eveniment fãrã
precedent. Aþi fondat o
nouã structurã, este vorba
de un Centru sau de un Institut?
- Am creat un nou Institut Institutul de Integrare Europeanã ºi ªtiinþe Politice
(IIEªP). Atât modernizarea
sistemului politic autohton, cât
ºi procesul de integrare europeanã presupun efectuarea
unor analize ample privind
beneficiile ºi riscurile acestor
procese, inclusiv în ceea ce
priveºte situaþia demograficã,
migraþia sau conflictul transnistrean.
- Vã mulþumesc mult
pentru acest interviu ºi vã
doresc un an bun…
- Mulþumesc ºi eu presei publicaþiei TIMPUL în mod
special - pentru buna colaborare cu AªM, pentru contribuþia esenþialã la procesul de
popularizare a ºtiinþei ºi inovaþiilor. Avem, în fond, acelaºi
scop - edificarea unei societãþi informate, bazatã pe cunoaºtere, aºa încât sã nu poatã fi manipulatã. La mulþi ani!
Viorica Cucereanu,
pentru TIMPUL

